
Załącznik nr 1 do uchwały nr 20/R/15
Krajowej Rady PIIB

z dnia 21 października 2015 r.

Tryb i zakres 
przeszkolenia uzupełniającego poprzedzającego ponowny wpis na listę

członków okręgowej izby inżynierów budownictwa

1. Członek Izby skreślony z listy członków okręgowej izby z przyczyn, o których mowa
w art. 42 ust. 1 pkt 1-3  oraz w ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych architektów
oraz inżynierów budownictwa, przed ponownym wpisem na listę członków właściwej
okręgowej  izby  -  zgodnie  z  art.  42  ust.  2a  ww.  ustawy  -  podlega  przeszkoleniu
uzupełniającemu.

2.  Zakres  przeszkolenia  uzupełniającego  obejmuje  problematykę  uregulowaną
w następujących przepisach i dokumentach:

a) ustawa  o  samorządach  zawodowych  architektów  oraz  inżynierów
budownictwa,

b) ustawa Prawo Budowlane,

c) statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

d) kodeks  zasad  etyki  zawodowej  członków  Polskiej  Izby  Inżynierów
Budownictwa.

3. Przeszkolenie  uzupełniające  jest  prowadzone  w  formie  kursu  e-learningowego
za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub stacjonarnie na podstawie
osobistego udziału w przeszkoleniu  organizowanym przez właściwą okręgową izbę
inżynierów budownictwa.

4. Przeszkolenie uzupełniające w formie kursu e-learningowego jest dostępne na stronie
internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

5. Przeszkolenia stacjonarne są organizowane przez izby okręgowe w miarę potrzeb dla
osób nie mających umiejętności lub technicznych możliwości przeszkolenia w formie
kursu e-learningowego w zakresie analogicznym do kursu e-learningowego.

6. Informacja  o  odbytym  przeszkoleniu  uzupełniającym  -  niezależnie  od  formy
przeszkolenia  -  odnotowywana  jest  przez  właściwą  okręgową  izbę  inżynierów

Art.  42  ust.  1  pkt  1-3  i  ust.  2  ustawy o  samorządach  zawodowych  architektów oraz  inżynierów
budownictwa  -  „Art.42.1.  Skreślenie  z listy  członków  okręgowej  izby  następuje  w wypadku:
1) wniosku członka; 2) orzeczenia o stwierdzeniu utraty uprawnień budowlanych; 3) orzeczenia kary,
o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 4 (...).
2. Skreślenie z listy członków okręgowych izb może nastąpić także w wypadku nieuiszczania składek
członkowskich przez okres 1 roku.”



budownictwa  w systemie  informatycznym  ewidencji  członków  Polskiej  Izby
Inżynierów Budownictwa obok nazwiska danej osoby.

Art.  42  ust.  1  pkt  1-3  i  ust.  2  ustawy o  samorządach  zawodowych  architektów oraz  inżynierów
budownictwa  -  „Art.42.1.  Skreślenie  z listy  członków  okręgowej  izby  następuje  w wypadku:
1) wniosku członka; 2) orzeczenia o stwierdzeniu utraty uprawnień budowlanych; 3) orzeczenia kary,
o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 4 (...).
2. Skreślenie z listy członków okręgowych izb może nastąpić także w wypadku nieuiszczania składek
członkowskich przez okres 1 roku.”


